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YÜKSEK ENERJİ VERİMLİ 
VE AKILLI ÇÖZÜMLER!

Isı Pompası

İklimler değişiyor. Etkileri tüm dünya genelinde görülen 

bu değişimin hızı her geçen gün artıyor.

Müşterileriniz bu değişimi her gün görüyor ve 

duyuyordur.

Küresel ısınmanın sonuçlarını mümkün olduğunca 

sınırlamak için CO2 emisyonları mutlaka azaltılmalıdır.

Müşterileriniz bunu mutlaka biliyordur.

Fosil yakıt kaynaklarının tükenmesi, yakıt fiyatlarının 

her geçen gün artmasına neden oluyor.

Müşterileriniz bunu mutlaka (cüzdanlarında) 

hissediyordur.

Bu nedenle müşterileriniz, daha az enerji kullanan bir 

ısıtma çözümü tercih eder.

Sizin gibi müşterileriniz de artık yüksek enerji verimli 

ve daha az CO2 emisyonu üreten bir ısıtma sistemine 

geçilmesi gerektiğinin farkındadır.

Altherma™ ısı pompası, dış ortam havasındaki 

kullanılmayan ve tükenmeyen enerjiyi kullanılabilir 

ısıya dönüştüren bir enerji sistemidir. Altherma™, 

optimum konfor seviyesinin sağlanması için düşük 

sıcaklıklı ısıtma sistemleri ile birlikte kullanılır. Ayrıca, 

Altherma™ sisteminin kurulumu oldukça basittir.
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YENİ İNŞAATLAR VE 

RENOVASYON PROJELERİ İÇİN 

3'Ü 1 ARADA SİSTEM

DAHA FAZLA KONFOR >

DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ >

DAHA DÜŞÜK CO > 2 EMİSYONU

SICAK KULLANIM SUYU ÜRETİMİ
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  Sayfa 4 
ISITMA KONFORUNDAKİ DEVRİM! 

Müşterileriniz her geçen gün artan enerji fiyatlarından ve 
küresel ısınmanın etkilerinden mutlaka haberdardır.
Altherma ile müşterilerinizin kişisel olarak çevreyi 
önemseyen ve sürdürülebilir bir yaşam tarzına katkıda 
bulunmasına yardımcı olabilirsiniz.
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 3'Ü 1 ARADA GARANTİLİ 
MUTLAK KONFOR

AlthermaTM ısıtma ihtiyacınızı karşılayan, sıcak 
kullanım suyu üreten ve hatta yaşam alanlarınızı 
serinleten benzersiz bir sistemdir. Bu nedenle, 
AlthermaTM müşterilerinize tüm yıl boyunca maksimum 
konfor sunar.

Isı pompaları müşterilerinize benzersiz avantajlar 
sunduğundan gaz veya fuel oil kullanan klasik 
ısıtma sistemlerine göre oldukça iyi bir alternatiftir: 

yenilenebilir enerji kaynakları (örn. dış ortam havası) 

kullanır

ciddi bir enerji tasarrufu sağlar >

CO > 2 emisyonları ile mücadeleye 

önemli bir katkı sağlar 

ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım  >

suyu üretimi için kullanılabilir

ISI POMPASI TEKNOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN İKİ TEMEL 

KAVRAM

COP (Performans Katsayısı) veya kazanç faktörü

Bu değer, ısı pompasının kullandığı her bir kWh elektriğe 

karşılık ürettiği kullanılabilir ısı miktarını gösterir. Bu değer, 

iç ve dış ortam sıcaklığına bağlıdır.

SPF (Mevsimsel Performans Faktörü) veya ısı pompası 

sisteminin performans faktörü

SPF değeri hem ısı pompası sisteminin hem de ısınmaya 

ihtiyaç duyulan tüm mevsim boyunca kullanılan pompalar 

vs. gibi çevre ekipmanlarının enerji tüketimini dikkate alır.

ENERJİ VERİMLİ KULLANIM
AlthermaTM tarafından sunulan hava kaynaklı ısı 
pompaları yenilenebilir bir enerji kaynağı kullanır. 
Aslında, dış ortam havasındaki ısıyı çekerler. Sistem, 
bir soğutucu akışkan içeren kapalı bir devreden 
meydana gelir. Buharlaşma, yoğuşma, sıkıştırma 
ve genleşme adımlarından oluşan, termodinamik bir 
döngü oluşturulur. Isı pompası, ısıyı düşük bir sıcaklık 
seviyesinden yüksek bir sıcaklık seviyesine çıkarır. 
Sıcaklığı artan ısı, ısı eşanjörü yardımıyla ev içerisinde 
su dağıtım sistemine (yerden ısıtma sistemi, düşük 
sıcaklık radyatörleri ve/veya fan coil üniteleri) aktarılır.

Model ve mevcut koşullara bağlı olarak AlthermaTM 
hava kaynaklı ısı pompaları, kullandığı her bir kWh 
elektrik için 3 ila 5 kWs kullanılabilir ısı üretir. Bu da 
gerekli ısının yaklaşık 2/3'ü ila 4/5'inin bedelsiz elde 
edildiğini gösterir!

Ortam sıcaklığı

Elektrik

Enerji
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3 ADIMDA İYİ BİR  TASARIMI

Yılın en soğuk günü

Denge noktası

saat

Is
ın

m
a 

ih
tiy

ac
ı Heat pump'ın 

kullanılabilir 
kapasitesi 

Yıllık ısı talebinin % 90'ı

10%

Isı pompası tarafından karşılanan

Yedek ısıtıcı tarafından karşılanan

Isı kayıplarının hesaplanması
(İletim ve havalandırma kayıpları)

AlthermaTM'nın ısı kaybı hesabına dayalı olarak ve tercihen düşük bir su sıcaklığı aralığı (40-35°C) 
yönünde seçimi

Not: Mevcut Daikin seçim ve yazılım araçlarını kullanın (bkz. sayfa 23)

AlthermaTM ünitesi seçildikten sonra bina içi ısıtıcı sistemlerinin seçilmesi ( T =5)
Not: İç ünitedeki pompa nın karakteristiklerini dikkate almayı unutmayın!

Isınma ihtiyacı, yılın en soğuk gününde 
maksimum seviyededir. Türkiye için maksimum 
ısı talebi, günde birkaç saat için geçerlidir.
Tüm ısı talebini karşılayan bir ısı pompasının 
seçilmesi, en ekonomik çözüm değildir. Bu 
durumda ısı pompasının boyutu çok büyük 
olacak ve yatırım maliyetleri yükselecektir.

Tek enerji çözümü, yatırım maliyeti ile 
tüketim maliyeti arasında daha iyi bir 
denge kurulmasını sağlar. Bu durumda, ısı 
talebinin büyük bir kısmı heat pump tarafından 
karşılanır ve ısı pompasının, aşırı soğuk 
havalarda yedek bir elektrikli ısıtıcı tarafından 
desteklenir. Yedek ısıtıcı yalnızca denge 
noktasının altındaki sıcaklıklarda kullanılır.

Isı pompası

Yedek ısıtıcı

E
ne

rji
 tü

ke
tim

i (
kW

h)

Dış ortam 
sıcaklığı 
(°C)

-8,0 -3,2 1,6 6,4 11,2 16,0

440

880

1320

1760

2200

0

3'ü 1 ARADA GARANTİ 

3. ADIM

ISITMA İHTİYACI - KAPASİTE GRAFİĞİ

1. ADIM

2. ADIM
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. TEMEL BİLGİLER1.

Daikin, bir dış ünite ile bir iç ünite içeren AlthermaTM sistemi ile tüm hidrolik parçaların dış ünite 
içerisinde bulunduğu, monoblok AlthermaTM sistemi arasındaki tercihe size bırakmaktadır.

Müşterinizin talep ettiği konfor düzeyinin karşılanması için her iki sistem de 
- yerden ısıtma sistemi 
- fan coil üniteleri veya 
- düşük sıcaklıklı radyatörler 
 ile birleştirilebilir.

Buna ek olarak AlthermaTM sistemleri 
- müşterinizin sıcak su ihtiyacını karşılayacak bir sıcak kullanım suyu boylerine 
- solar kit ile sıcak su üretimini destekleyecek güneş kolektörlerine 
- ideal sıcaklığın kolay, hızlı ve güvenilir şekilde düzenlenmesi için bir oda termostatına bağlanabilir.

ALTHERMATM 

İÇ ÜNİTE-DIŞ ÜNİTE
ALTHERMATM 
MONOBLOK

Uygulama Isıtma ve soğutma

   

Isıtma ve soğutma

Isı pompası tipi Dış ünite (kompresör) + İç ünite (hidrolik parçalar) Yalnızca dış ünite (kompresör ve hidrolik parçalar)

R-410A soğutucu akışkan borusu Dış ünite ile iç ünite arasında Dış ünite içerisinde

Su boruları İç ünite ile dış ünite uygulamaları arasında Dış ünite ile ısıtıcılar arasında

Uygulamacıya avantajları Donmaya karşı koruma için su borularına ilave bir yalıtım yapılmasına gerek yoktur Sistemin montajı için yalnızca su boruları gereklidir

dış ünite ve iç ünite



7

TEMEL BİLGİLER

ALTHERMATM 

İÇ ÜNİTE-DIŞ ÜNİTE
ALTHERMATM 
MONOBLOK

Uygulama Isıtma ve soğutma

   

Isıtma ve soğutma

Isı pompası tipi Dış ünite (kompresör) + İç ünite (hidrolik parçalar) Yalnızca dış ünite (kompresör ve hidrolik parçalar)

R-410A soğutucu akışkan borusu Dış ünite ile iç ünite arasında Dış ünite içerisinde

Su boruları İç ünite ile dış ünite uygulamaları arasında Dış ünite ile ısıtıcılar arasında

Uygulamacıya avantajları Donmaya karşı koruma için su borularına ilave bir yalıtım yapılmasına gerek yoktur Sistemin montajı için yalnızca su boruları gereklidir

monoblok dış ünite
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Fan Coil 
Ünitesi

Güneş enerjisi ve kumanda 
panelipompa istasyonu

Düşük 
sıcaklıklı  
Radyatör

Güneş 
kolektörü

Yerden Isıtma 
Sistemi

3 / Sıcak kullanım 
suyu boyleri

4 /  Solar kit

1B / İç ünite1A / Dış ünite

1A / DIŞ ÜNİTE : HAVADAKİ ENERJİNİN 
VERİMLİ KULLANIMI
AlthermaTM, doğal bir enerji kaynağı kullanır. Dış ünite, 
dış ortam havasındaki ısıyı alır ve sıcaklığını ısınma 
ihtiyacını karşılayacak bir seviyeye yükseltir. Bu ısı, 
daha sonra soğutucu akışkan boruları ile iç üniteye 
transfer edilir (bu nedenle, sistemin bir diğer avantajı da 
borularda hiçbir zaman donma olmamasıdır). Kompakt 
bir tasarıma sahip dış ünite, kolayca monte edilebilir 
ve herhangi bir delme veya kazı işlemi gerektirmez, bu 
nedenle apartman dairelerine de uygulanabilir.

3 / SICAK KULLANIM SUYU BOYLERİ : 
DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ
AlthermaTM sıcak kullanım suyu ihtiyacınız için ideal 
bir çözümdür. Sistemin benzersiz tasarımı ve sistem 
elemanlarının özel şekilde yerleştirilmesi sayesinde 
enerji verimi maksimum seviyeye ulaşır. Boyler 
içerisinde bulunan su ilk olarak ısı pompasına bağlı 
bir ısı eşanjörü yardımıyla dış havadan alınan enerji 
ile ısıtılır. Küvette, duşta veya lavaboda kullanım 

1B / İÇ ÜNİTE : ALTHERMATM SİSTEMİNİN 
KALBİ
İç ünite düşük sıcaklıklı radyatörlerde, yerden ısıtma 
sistemlerinde veya fan coil ünitelerinde dolaşan suyu 
ısıtırken, aynı zamanda sıcak kullanım suyu ihtiyacınızı 
da karşılar. Sistemi hem ısıtma hem de soğutma 
amaçlı kullanmak istiyorsanız iç ünite, soğutma için 
su sıcaklığını düşürebilir.

ALTHERMA HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI

. TEMEL BİLGİLER

için gerekli ilave ısı, boyler içerisinde bulunan ilave 
bir elektrikli ısıtıcı tarafından sağlanır. Lejyonella 
bakteri oluşumu riskinin ortadan kaldırılması için 
su otomatik olarak belirli aralıklarla 70°C'ye kadar 
ısıtılır. AlthermaTM ile her zaman sıcak ve güvenli 
kalan suyun keyfini çıkartabilirsiniz. AlthermaTM sıcak 
kullanım suyu boylerinin, günlük sıcak su tüketimine 
bağlı olarak seçilebilecek üç farklı boyutu mevcuttur.
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2 /  Monoblok 
dış ünite

5

5 / ODA TERMOSTATI
Kablolu veya kablosuz oda termostatı sayesinde 
ideal sıcaklık kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde 
düzenlenebilir. Kablosuz oda termostatına alternatif 
olarak yerden ısıtma sistemi ile zemin arasına harici 
bir sensör (EKRTETS) yerleştirilebilir. Sensör, daha 
hassas bir ölçüm yapılmasını sağlarken, müşterinizin 
konfor seviyesini daha da optimum ve enerji verimli bir 
şekilde düzenleyebilir.

*EKRTW: duvara monte kablolu - EKRTR: kablosuz.

ALTHERMATM ISI POMPASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Çalışma prensibi oldukça basittir. Sistem, birlikte ideal konfor ve su sıcaklığı sağlayan 5 
bileşenden meydana gelir.

3 /  Sıcak kullanım 
suyu boyleri

2 / MONOBLOK DIŞ ÜNİTE: HEPSİ BİR ARADA
Daikin, AlthermaTM dış ve iç ünite sistemlerine ek olarak 
tüm hidrolik parçaların dış ünite içerisinde yer aldığı, 
monoblok bir sistem geliştirmiştir. Bu yeni sistemde 

4 / SOLAR KİT
Solar kit, güneş enerjisinden elde edilen ısının 
harici bir ısı eşanjörü ile AlthermaTM sıcak kullanım 
suyu boylerine transfer edilmesinden sorumludur. 
İki ısı eşanjörlü boylerlerin aksine bu sistem, 
boyler içerisindeki tüm suyun güneş enerjisiyle  
ve gerektiğinde ısı pompası enerjisiyle 
etkili şekilde ısıtılmasını sağlar.

soğutucu akışkan hatları yerine kullanılan su boruları, dış 
üniteden getirilerek iç ortama döşenir ve böylece montaj 
işleminin daha hızlı ve kolay gerçekleştirilmesini sağlar.
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INVERTER PRENSİBİ SAYESİNDE SÜPER 
PERFORMANS
AlthermaTM ısı pompasının performans katsayısı 
(COP) büyük ölçüde Daikin inverter prensibine 
dayanır. Entegre bir frekans konvertörü, kompresörün 
dönüş hızını ısı ihtiyacına uygun olarak ayarlar. Bu 
nedenle sistem, nadiren tam kapasitede çalışır ve 
müşteriniz yalnızca gerçekten ihtiyaç duyduğu enerji 
için para öder.

ISI EŞANJÖRÜ ANTİ KOROZİF UYGULAMA
Standart olarak dış ünite grubundaki ısı eşanjörüne 
bir anti korozif uygulama yapılır. Bu uygulama, asit 
yağmuruna ve tuz korozyonuna karşı direnci garanti 
eder ve önemli ölçüde arttırır.

Standart ısı eşanjörü

Alüminyum

Hidrofobik katman

Korozyona dayanıklı akrilik reçine

. TEKNİK BİLGİLER

YÜKSEK VERİMLİ KOMPRESÖRLER: 

2.

1 - ALTHERMATM İÇ ÜNİTE-DIŞ ÜNİTE HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI

1.1 - DIŞ ÜNİTE
kompakt ve suya dayanıklı tasarım ve kolay montaj >

enerji verimliliği ve hassas sıcaklık düzenlemesi için inverter kontrollü bir kompresör içerir >

Isı pompası çalışma aralığı: -20C° dış ortam sıcaklığına kadar ısıtma ve sıcak kullanım suyu >

11, 14 ve 16 AlthermaTM modellerinde 
bulunan scroll kompresörler 
optimum çalışma güvenilirliği (vana 
ve yerleşik swing-link kaplin yoktur) ve 
verimlilik (başlangıç akımı ve sabit bir  
sıkıştırma oranı sayesinde) için 
kompakt, dayanıklı ve düşük ses 
seviyeli olarak tasarlanmıştır.

6, 7 ve 8 AlthermaTM modelleri ise 
bir swing kompresör ile donatılır. 
Swing kompresörler, son 10 yıldır 
enerji verililik performansı alanındaki 
trendleri belirlemektedir (temel 
olarak kaçak ve sürtünme yoktur).

Yavaş 
başlatma

Sıcaklık sabit kalır
Sıcaklık / Puissance absorbée

Süre

Sicakliği 
ayarlayin

Inverter 
kontrollü 

ısı 
pompası

Inverter 
kontrolsüz ısı 

pompası

Isıtma işleminde:
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EKHBX hem ısıtma hem soğutma için kullanılır >

Çok düşük dış ortam sıcaklıklarında ilave bir ısıtıcı  >

olarak veya dış ünitede meydana gelebilecek 
problemlerde yedek ısıtıcı olarak kullanılan  
elektrikli yedek ısıtıcı

su giriş ve çıkışının montajı için  > 2 kesme vanası

kompakt tasarım ve kolay montaj: tüm bileşenler  >

önceden monte edilmiş şekilde gelir ve bakım 
için her parçaya kolayca erişilebilir. Duvara 
monte tipi, geleneksel gazlı ısıtıcıya benzer.

Isıtma ve Soğutma

EKHBX iç üniteli AlthermaTM sistemini seçerseniz 
evinizi istediğiniz zaman ısıtabilir ve istediğiniz zaman 
soğutabilirsiniz. Bu sistemde ısı pompası, soğutma 
döngüsünün çevrilmesini ve odalarda ısının alınmasını 
sağlayan çevrilebilir 4 yollu bir vana ile donatılır. İç 
ünite, mahalleri fan coil üniteleri ile soğutabilir.

Ayar sıcaklığı sınırları

Manüel ayarların yanlış yapılmasının önlenmesi için 
hem soğutma hem de ısıtma için sıcaklık sınırları 
uygulanabilir. Örneğin, yerden ısıtma sistemi için su 
sıcaklığının zemin bileşeninin tipine uygun olması 
oldukça önemlidir. Yoğuşma problemlerinin önlenmesi 
için yerden ısıtma sıcaklığı kesinlikle 18°C'den düşük 
olmamalıdır. Fan coil üniteleri için ise su sıcaklığının 
5°C'ye kadar düşmesine izin verilebilir.

Isı eşanjörü1. 

Genleşme tankı (10 litre)2. 

Pompa3. 

Yedek ısıtıcılı tank4. 

Hava purjörü5. 

Soğutucu akışkan bağlantısı (sıvı)6. 

Soğutucu akışkan bağlantısı (gaz)7. 

Su giriş bağlantısı8. 

Su çıkış bağlantısı9. 

Basınç göstergesi (su devresi)10. 

Pislik tutucu11. 

Basınç tahliye vanası12. 

Kumanda paneli13. 

Elektrik bağlantı kutusu14. 

Flow switch15. 

1.2 - İÇ ÜNİTE

TEKNİK BİLGİLER

9. 8.

7. 6.

13.

10.

2.

1.

14.

3.

15.

12. 5.

4.

11.

İÇ ÜNİTE NİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR
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1.3 - KUMANDA PANELİ

İç ünitede bulunan ve AlthermaTM sistemini kontrol 
eden, erişimi kolay dijital kumanda paneli kullanımı 
müşterileriniz için çok kolaydır. Ekranda ayrıca oldukça 
kullanışlı bilgiler görüntüler:

Gün >

Saat >

Çalışma modu (ısıtma veya soğutma, sıcak kullanım suyu ısıtma, dış ünite düşük ses seviyeli çalıştırma) >

Oda termostatı >

Kontrol >

Kompresör çalışması >

Pompa çalışması >

Yedek ısıtıcı çalıştırma >

Destek ısıtma işlemi (sıcak kullanım suyu boylerinde) >

Alarmlar için hata kodları >

Sıcaklık (dış ortam sıcaklığı, sıcak kullanım suyu boylerindeki sıcaklık, iç üniteden çıkan suyun sıcaklığı) >

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ...
müşterileriniz, gün içerisinde aşağıda sıralanan fonksiyonların etkinleştirileceği veya devre • 

dışı bırakılacağı maksimum beş farklı zaman aralığı seçebilir:

dış ünite düşük ses seviyeli çalıştırma >

sıcak kullanım suyu boylerinde elektrikli destek ısıtıcı >

sıcak kullanım suyunun ısıtılması >

su sıcaklığının düşürülmesi >

beş farklı zaman aralığı için seçilen fonksiyonlar her gün tekrarlanır. Müşteriniz ayrıca • 

beklenmedik şekilde evde kaldığı veya gece geç saatlere kadar uyumadığı zamanlarda 

sistemi manüel olarak ayarlayabilir. Bu ayarlar, programlanan bir sonraki işlemde otomatik 

olarak devre dışı bırakılır.
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TEKNİK BİLGİLER

2 - ALTHERMATM MONOBLOK

Yüksek verimli kompresör1. 

Genleşme tankı2. 

Yedek ısıtıcılı tank3. 

Basınç göstergesi (su devresi)4. 

Soğutucu akışkan bağlantısı5. 

Tüm hidrolik parçalar, dış ünite içerisinde bulunur >

Dış ünite ile iç ısıtıcı sistemler arasındaki su boruları >

Hidrolik parçaların donmaya karşı korunması >  
 
Kış aylarında su borularının donmasını önlemek 
için tüm hidrolik bileşenlere yalıtım uygulanır ve 
gerektiğinde pompanın ve yedek ısıtıcının devreye 
girmesi için özel bir yazılım kullanılır. Böylece su 
sıcaklığının donma noktasının altına düşmesi 
önlenir ve su borularına glikol ilave edilmesi ihtiyacı 
ortadan kaldırılmış olur.

Altherma > TM monoblokun farklı modelleri 
mevcuttur 
- ısıtma ve soğutma 
- alt levha ısıtıcılı veya ısıtıcısız 
- tek fazlı 
- 11kW, 14kW veya 16kW

Elektrikli yedek ısıtıcı aşırı düşük dış ortam  >

sıcaklıklarında ilave ısıtıcı olarak kullanılır. 
AlthermaTM monoblok da, standart olarak, 6  kW'lık 
bir yedek ısıtıcı mevcuttur.  
 
 
 

11, 14 ve 16 Altherma > TM  modellerinde bulunan scroll 
kompresörler optimum çalışma güvenilirliği (vana ve 
yerleşik swing-link kaplin yoktur) ve verimlilik (başlangıç 
akımı ve sabit bir sıkıştırma oranı sayesinde) için kompakt, 

dayanıklı ve düşük sesli olarak tasarlanmıştır.

1 5

3

4

2
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3 - SICAK KULLANIM SUYU BOYLERİ

Sıcak kullanım suyu çıkışı1. 

Basınç emniyet vanası bağlantısı2. 

Elektrik Bağlantı kutusu3. 

Elektrik bağlantı kutusu kapağı4. 

Yedek ısıtıcı5. 

Sensör açıklığı6. 

İç ünite su girişi7. 

Isı eşanjörü8. 

İç ünite sıcak su çıkışı9. 

Soğuk su girişi10. 

3 farklı kapasite mevcuttur: 150, 200 ve 300 litre. >

emaye hijyenik tasarım. >

ve sırlı çelik tanklar için 50 mm CFC  >

içermeyen yalıtım malzemesi (poliüretan).

2 adet ısıtma bileşeni içerir: iç üniteden çıkan  >

sıcak suyun dolaştığı alt kısımdaki bir ısı eşanjörü 

ve üst kısımdaki 3 kW'lık ilave elektrikli ısıtıcı.

sıcak su boylerindeki bir sensör, iç ünite üzerinden  >

3 yollu vanayı ve/veya yedek ısıtıcıyı kontrol eder.

150 litrelik, 200 ve 300 litrelik boylerler mevcuttur. >
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TEKNİK BİLGİLER

BUNU BİLİYOR 
MUYDUNUZ...
Mevcut bir güneş enerjisi boylerine 

sahip müşterileriniz, istedikleri zaman, 

hatta havada güneş yokken bile sıcak 

suyun keyfini çıkartabilirler. Sistemde 

bulunan entegre bir ısıtıcı, bulutlu 

günlerde güneşe yardım eder!

ÇOK FONKSİYONLU SICAK SU BOYLERİ...
 Emaye >

Daikin, emayeden imal edilmiş hijyenik boyler 
sunar. Ayrıca, boylerin korozyona karşı korunması 
için galvanik anot kullanılır.

Lejyoner bakterisi önleme fonksiyonu >

Lejyoner bakterisinin gelişimini önlemek için sıcak 
kullanım suyu boyleri, bir lejyoner bakterisi önleme 
fonksiyonuna sahiptir. Programı, suyun haftanın bir 
veya birkaç günü belirli bir saatte belirli bir sıcaklığa 
(standart ayar = 70°C) ısınmasını sağlayacak 
şekilde ayarlayabilirsiniz.

 Esnek kontrol >

Sıcak kullanım suyu üretimi için “öncelikli 
ayar” belirlenmesi mümkündür. Bu 
şekilde müşteriniz, günün her saatinde 
sıcak kullanım suyuna sahip olabilir.

Sıcak kullanım suyunun ısıtılması ayrıca gece 
tarifesine göre de ayarlanabilir. Bu seçenek, 
mantıklı enerji tüketiminin düşürülmesine katkıda 
bulunur.

 Açılma ve kapanma sıcaklıklarının  >
ayarlanması

Boylerdeki suyun ısı pompası tarafından ısıtılması 
gereken minimum ve maksimum sıcaklıkları 
müşterinize özel olarak ayarlayabilirsiniz.

 Yedek ısıtıcının kapanmasının geciktirilmesi >

Destek ısıtıcının çok sık açılıp kapanmasını 
önlemek için sistemin, ayar sıcaklığının 
maksimum 4°C üzerine çıktığında kapanmasını 
sağlayabilirsiniz.

 Ayrıca, yedek ısıtıcının ve boyler ısıtıcısının  >
birbirinden bağımsız çalışmasını da 
sağlayabilirsiniz.

Sistemin, yedek ısıtıcı ile boyler ısıtıcının 
aynı anda çalışmasını önleyecek şekilde 
programlanması da mümkündür. Tesisatta 
yük sınırlaması olan uygulamalarda bu özellik 
sayesinde çekilecek akım sınırlandırılmış olur.

Hiçbir doğal gaz veya fuel oil bağlantısına veya  >

egzoz dumanı bacasına gerek yoktur.



16

1

5

GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERİ
Ortalama olarak tüm yıl boyunca kullanım suyunun 
istediğimiz sıcaklığa gelmesi için ihtiyaç duyduğumuz 
enerjinin yarısını bedava güneşten sağlayabiliriz. 
Müşterileriniz, Altherma sistemlerine bir güneş enerjisi 
bağlayarak bedava güneş enerjisini kullanmaya 
başlayabilir. Güneş enerjisi, güneş ışınlarının ısıya 
dönüştürüldüğü bir termal güneş enerji sistemidir. Isı 
daha sonra bir boylerde depolanabilir. 

2/ İç ünite

1/ Güneş kolektörü
(Düzlemsel kolektör)

5/ Güneş enerjisi pompa 
istasyonu ve kumanda 

modülü

3/ Sıcak Kullanım Suyu 
Boyleri

4/ Solar kit

2

3

4

SOLAR KIT
Solar kit, güneş enerjisinden elde edilen ısının 
harici bir ısı eşanjörü ile AlthermaTM sıcak 
kullanım suyu boylerine transfer edilmesinden 
sorumludur. İki ısı eşanjörlü boylerlerin aksine 
bu sistem, boyler içerisindeki tüm suyun güneş  
enerjisiyle ve gerektiğinde ısı pompası 
enerjisiyle etkili şekilde ısıtılmasını sağlar.

4 - SOLAR KIT

AlthermaTM güneş enerjisi boyler tesisatı

güneş kolektörü (uygulamacı tarafından temin edilir) >

boru tesisatı ve güneş enerjisi pompa istasyonu ve kumanda modülü (uygulamacı tarafından temin edilir) >

besleme boyleri: standart Altherma > TM sıcak kullanım suyu boyleri
solar kit >

ısıtıcı (evin ısınmasını da sağlayan Altherma > TM ısı pompası ünitesi)
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TEKNİK BİLGİLER

5 - ODA TERMOSTATI
AlthermaTM sisteminin ayarlarıyla ilgili gerekli tüm 
bilgilere oda termostatının geniş LCD ekranından 
kolayca ulaşılabilir. Kullanıcı ayrıca sık kullanılan 
birçok fonksiyon ve mod içeren farklı menüler arasında 
kolayca dolaşabilir:

Oda sıcaklığının mevcut veya harici sensör  >

tarafından alınan ölçümlere göre ayarlanması

Soğutma ve ısıtma modu >

Kapatma fonksiyonu (entegre donma  >

koruması fonksiyonu ile)

Tatil fonksiyon modu >

Konfor ve düşük fonksiyon modları >

Tarih (gün ve ay) >

2 standart program ve 5 ön ayar programı  >

içeren programlanabilir haftalık timer

Anahtar-kilit fonksiyonu >

Sınır ayarı. Montör, üst ve alt sınırları değiştirebilir >

Fonksiyonlar Kablolu oda termostatı
EKRTW

Kablosuz oda termostatı
EKRTR

Yalnız ısıtma X X

Isıtma ve soğutma X X

Konfor fonksiyonu modu X X

Düşük fonksiyon modu X X

Programlı fonksiyon modu X X

Ayar noktası değişiklik sayısı 12/gün 12/gün

Tatil fonksiyon modu X X

Kapatma fonksiyonu X X

Ayar noktası sınırlama X X

Anahtar-kilit fonksiyonu X X

Zemin sıcaklık koruması* - X

    *yalnızca EKRTETS’nin bulunduğu kombinasyonlarda
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Kullanıcıya özel geliştirilmiş kumanda

Su sıcaklığı, dış ortam sıcaklığına göre değişir, böylece 
müşterileriniz sürekli olarak aynı seviyede kalan 
ısının keyfini çıkartabilir. Uygulamacı olarak sistem 
kurulumunu, müşterinizin istekleri doğrultusunda 
gerçekleştirmelisiniz. “Isıtma eğrisini” belirlemek için 
dört farklı sıcaklık girerek AlthermaTM sistemini ev 
tipine göre hassas şekilde ayarlamış olursunuz.

Elektrik kesintisinden sonra otomatik başlatma

Elektrik iki saatten daha kısa bir süre kesilirse 
sistem, elektrik geldiğinde otomatik olarak 
ayarlanan parametreler ile çalışmaya devam eder.

Çok sessiz çalışma

Dış ünite, neredeyse hiç ses çıkarmadan çalışır ve 
böylece müşterinizin (ve komşularının) huzuru ve rahatı 
bozulmaz. Ayrıca, dış üniteyi gece saatlerinde 10dB(A) 
daha az ses çıkartacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Elektrikli yedek ısıtıcı

Her AlthermaTM sisteminde (6 kW ısıtma kapasitesine 
sahip) bir yedek ısıtıcı bulunur. Bu ünite, aşırı düşük 
dış ortam sıcaklıklarında ilave olarak veya dış ünitede 
herhangi bir problem meydana geldiğinde yedek olarak 
kullanılabilir. Müşteriniz böylece her durumda konforlu 
ısınmanın keyfini çıkartabilir.

Yedek ısıtıcının devreye girmesi, dış ortam sıcaklığına 
göre belirlenebilir. Bu durumda, yedek ısıtıcı yalnızca 
dış ortam sıcaklığı düşükken devreye girebilir.

BUNU BİLİYOR 
MUYDUNUZ...
AlthermaTM ısı pompası ile kullanım 

suyu sıcaklığı 85°C'ye kadar 

yükseltilebilir, ısıtma için kullanılan 

suyun sıcaklığı 15 ila 55°C (küçük 

modeller için 50°C) arasındadır 

ve soğutma için kullanılan suyun 

sıcaklığı 5 ila 22°C arasındadır. 

BENZERSİZ  AVANTAJLARI
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EKONOMİ BİLGİLERİ

Müşteriler ısınma maliyetini artık her zamankinden daha fazla önemsiyor.
Yalnızca fuel oil ve doğal gaz fiyatları artmıyor, aynı zamanda her geçen gün sınırlı fosil yakıtı kaynakları tükeniyor 
ve CO2 emisyonu problemleri ortaya çıkıyor.
Bu nedenle, enerji verimliliği sağlayan ısıtma çözümleri daha fazla tercih edilmeye başlandı.
Aşağıdaki grafiklerde AlthermaTM heat pump'ın enerji tüketimine pozitif etkisi gösterilmiş ve gaz ve fuel oil kullanan 
ısıtma sistemleriyle karşılaştırma yapılmıştır.

. EKONOMİ BİLGİLERİ

68 % 82 %
100 %

93 %

124 %

89 %

Doğalgaz kazanı

Fuel oil kazanı

AlthermaTM hava 
kaynaklı heat pump

BUNU BİLİYOR 
MUYDUNUZ...
İyi yalıtımlı evlerde yapılan düşük 
miktarda bir havalandırma sağlıklı bir iç 
ortam oluşturur. Çalışma prensibi basittir: 
taze hava içeri girer ve kirlenmiş hava 
dışarı çıkar.

Genel olarak havanın ortama girebileceği 
ve ortamdan uzaklaştırılabileceği 4 yol 
mevcuttur. Ancak, bunlardan yalnızca 
bir tanesi enerji verimliliği sunar; o da ısı 
geri kazanımlı havalandırmadır. Kirlenmiş 
havadan maksimum miktarda enerji 
geri kazanılır ve taze havaya aktarılır.

Isı geri kazanımlı bir havalandırma sistemi 
bulunan evlerde ısıtma ihtiyacı azalırken, 
daha kaliteli bir iç ortam havası sağlanır.

1/  %66 ila 80'i Bedelsizdir
 Bir ısı pompası, fosil yakıtları ile çalışan klasik bir ısıtma sistemine göre daha 

verimli çalışır ve daha fazla enerji tasarrufu sağlar. AlthermaTM kullandığı her 
1kW'lık elektrik başına en az 3 ila 5 kW'lık ısı üretir. Bu gerçekten iyi bir yatırımdır.

 İŞLETME MALİYETLERİ:
 Koşullar: Isınma için gerekli yıllık enerji miktarı: 20.000 kWs. Kaynak : Enerji 

fiyatları EUROSTAT istatistiklerine dayanır [2007'nin ilk yarısı].

2/  PER (temel enerji oranı)

 Elektrik üretim verimliliği ve elektrik dağıtımı da dikkate alan, üretilen 
kullanılabilir enerji ile tüketilen birincil enerji arasındaki ilişkidir.

 DÜŞÜK BİRİNCİL ENERJİ TÜKETİMİ 
 Koşullar: Yakma sistemleri için PER değeri, sistemin genel verimini ifade 

ederken, heat pump'lar için bu değer elektrik üretim veriminin (bu değerin 
AB ortalaması 0,4'tür) mevsimsel performans faktörü ile çarpılması ile elde 
edilir.

DAHA DÜŞÜK CO2 EMİSYONU
AlthermaTM doğrudan CO2 emisyonu üretmez, bu 
nedenle bu sistemi kullanarak daha iyi bir çevreye 
katkıda bulunursunuz. Isı pompası elektrikle çalışır, 
yenilenebilir elektrik olmadığında bile CO2 emisyonu, fosil 
yakıtları kullanan kazanlara kıyasla çok daha düşüktür. 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
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YILLIK ORTALAMA CO2 EMİSYONLARI

kg/yıl
Hesaplama, Eurelectric (Avrupa elektrik üreticileri örgütü) EU27, 
“Eurelec Progamı - 2001” verilerine dayanmaktadır

Altherma

Doğalgaz kazanı

Fuel oil kazanı

3.

TM
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. YAZILIM

Daikin AlthermaTM yazılım programı, AlthermaTM 
sisteminin avantajlarının hızlı ve kolay bir şekilde 
görüntülenmesini sağlar.

Konum, ısıtılacak yüzey alanı, gerekli ısıtma kapasitesi, 
dağıtım şebekesinin giren ve çıkan su sıcaklıkları ve lokal 
enerji fiyatları gibi parametreler belirlendiğinde program, 
şu simülasyon ayrıntılarını gösterir:

Isı pompası gündüz

Isı pompası gece

Elektrikli ısıtıcı gündüz

Elektrikli ısıtıcı gece

Enerji tüketimi (kWs)

300

600

900

1200

1500

0
Oca. Şub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Eki. Kas. Ara.

Ay

1. Teknik özellikleri ile birlikte cihaz listesi 

2. Simülasyon grafikleri:

a) SPF (veya Mevsimsel COP) göstergesi ile birlikte gerekli ve mevcut ısıtma kapasiteleri

b) Dış ortam sıcaklığına göre ısıtma süre si

c) Gaz veya fuel oil kullanan bir ısıtma sistemine kıyasla yıllık enerji maliyeti

d) Gaz veya fuel oil kullanan bir ısıtma sistemine kıyasla ton cinsinden yıllık CO2 emisyonu miktarı

e) kWh cinsinden aylık enerji tüketimi

f) € cinsinden aylık enerji maliyeti

g) Dış ortam sıcaklığına göre kWs cinsinden toplam termal enerji miktarı

h) m2 başına aylık verilen ısı (kWs/m2)

Tüm veriler ayrı bir raporda toplanır.

4.



BUNU BİLİYOR 
MUYDUNUZ...
Daikin, Altherma TM sistemini tamamen 

farklı iklim koşullarında test etmek 

için çeşitli bölgelerde (İskandinavya, 

Portekiz, Fransa, Belçika, ...) 

gözlem sahaları kurmuştur.  Gözlem 

sahalarında hava sıcaklığı ne olursa 

olsun yüksek konfor, sabit sıcaklık, 

düşük enerji tüketimi ve kesintisiz 

sıcak su ile maksimum seviyede bir 

memnuniyet sağlanmıştır. 

Altherma, tek başına (monovalent), yedek 
elektrikli ısıtıcılı ile (monoenergetic) veya 
mevcut bir fosil yakıtlı kazanla birlikte 
(bivalent) çalıştırılabilen farklı işletim 
şekillerine sahip bir sistemdir. Altherma'nın 
montajı için bölgenizdeki yetkili servisler ile 
irtibata geçebilirsiniz. Hepsi bu konudaki 
deneyimlerini size yansıtacaklar ve doğru 
şekilde Altherma'nın montajını gerçekleştirip 
sistemden maksimum verim ve konforu 
almanızı sağlayacaklardır. 

A'DAN Z'YE

SERVİS
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. TEKNİK ÖZELLİKLER

1. İç üniteye bağlı bir oda termostatı ile birlikte “yalnız ısıtma” uygulaması

2. “Isıtma” ve “sıcak kullanım suyu üretimi” uygulaması
Her odanın sıcaklığı, ilgili su devresindeki bir vana tarafından düzenlenir. Sıcak kullanım suyu, iç üniteye bağlı 
bir sıcak kullanım suyu boyleri tarafından sağlanır.

Dış ünite1. 

İç ünite2. 

Isı eşanjörü3. 

Pompa4. 

Vana5. 

Manifold (SBI)6. 

Vana7. 

FHL1…3 Yerden ısıtma borusu (SBI)
T Oda termostatı

Dış ünite1. 

İç ünite2. 

Isı eşanjörü3. 

Pompa4. 

Vana5. 

Manifold (SBI)6. 

Vana7. 

Motorlu 3 yollu vana8. 

Basınç tahliye vanası9. 

Destek ısıtıcı10. 

Spiral ısı eşanjörü11. 

Sıcak kullanım suyu boyleri12. 

FHL1…3 Yerden ısıtma borusu (SBI)
T 1…3 Bağımsız oda termostatı

SBI: Montör tarafından temin edilir

5.
ALTHERMATM İÇ ÜNİTE-DIŞ ÜNİTE UYGULAMALARI
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3. Oda termostatı ile “ısıtma/soğutma” ve “sıcak kullanım suyu üretimi” uygulaması
Yerden ısıtma boruları ve fan coil üniteleri ile ısıtma. Yalnızca fan coil üniteleri ile soğutma. 
Sıcak kullanım suyu, iç üniteye bağlı bir sıcak kullanım suyu boyleri tarafından sağlanır.

4. Bivalent uygulama

Dış ünite1. 

İç ünite2. 

Isı eşanjörü3. 

Pompa4. 

Vana5. 

Manifold (SBI)6. 

Vana7. 

Motorlu 3 yollu vana8. 

FHL1…3 Yerden ısıtma borusu (SBI)
K1A EKHB* ünitesi  

etkinleştirme rölesi (SBI)
K2A Sıcak kullanım suyu boyleri  

etkinleştirme rölesi (SBI)
T  Oda termostatı

TEKNİK ÖZELLİKLER

SBI: Montör tarafından temin edilir

Destek ısıtıcı10. 

Spiral ısı eşanjörü11. 

Sıcak kullanım suyu boyleri12. 

Motorlu 2 yollu vana (SBI)13. 

FCU1…3 Fan coil ünitesi (SBI)
FHL1…3 Yerden ısıtma borusu (SBI)
T Soğutma /ısıtma şalterli oda termostatı 

Destek ısıtıcı10. 

Spiral ısı eşanjörü11. 

Sıcak kullanım suyu boyleri12. 

Dış ünite1. 

İç ünite2. 

Isı eşanjörü3. 

Pompa4. 

Vana5. 

Manifold (SBI)6. 

Vana7. 

Motorlu 3 yollu vana8. 

Harici ısıtma cihazı (SBI)14. 

Aquastat (SBI)15. 

Vana (SBI)16. 

Tek yollu vana (SBI)17. 
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. MONOBLOK

1. İç üniteye bağlı bir oda termostatı ile birlikte “yalnız ısıtma” uygulaması

2. “Isıtma” ve “sıcak kullanım suyu üretimi” uygulaması
Her odanın sıcaklığı, ilgili su devresindeki bir vana tarafından düzenlenir. Sıcak kullanım suyu, üniteye bağlı bir 
sıcak kullanım suyu boyleri tarafından sağlanır.

Ünite1. 

Isı eşanjörü2. 

Pompa3. 

Kesme vanası4. 

Kolektör (sahada temin edilir)5. 

FHL1…3 Yerden ısıtma borusu 
(sahada temin edilir)

T Oda termostatı (sahada temin 
edilir)

I Kullanıcı arayüzü

Ünite1. 

Isı eşanjörü2. 

Pompa3. 

Kesme vanası4. 

Kolektör (sahada temin edilir)5. 

Motorlu 3 yollu vana6. 

Bypass vanası (sahada temin 7. 

edilir)
Destek ısıtıcı8. 

Isı eşanjörü coili9. 

Sıcak kullanım suyu boyleri10. 

FHL1…3 Yerden ısıtma borusu 
 (sahada temin edilir)
T 1…3 Bağımsız oda termostatı 

(sahada temin edilir)
M 1…3 boruların kontrolü için 

bağımsız motorlu vana 
  FHL1 (sahada temin edilir)
I Kullanıcı arayüzü

TEMSİLİ

TEMSİLİ
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3. Oda termostatı ile “ısıtma/soğutma” ve “sıcak kullanım suyu üretimi” uygulaması
Yerden ısıtma boruları ve fan coil üniteleri ile ısıtma. Yalnızca fan coil üniteleri ile soğutma. 
Sıcak kullanım suyu, üniteye bağlı bir sıcak kullanım suyu boyleri tarafından sağlanır.

4. Oda termostatı olmayan “ısıtma/soğutma” uygulaması 
ancak, yerden ısıtmayı kontrol eden bir yalnızca ısıtma oda termostatı ve fan coil ünitelerini kontrol eden bir 
soğutma/ısıtma termostatı mevcuttur.

Ünite1. 

Isı eşanjörü2. 

Pompa3. 

Kesme vanası4. 

Kolektör (sahada temin edilir)5. 

Motorlu 3 yollu vana6. 

FCU1…3 Fan coil ünitesi
 termostat (sahada temin 

edilir)
FHL1…3 Yerden ısıtma borusu 

(sahada temin edilir)
T Yalnızca ısıtma oda termostatı 

(sahada temin edilir)
T4..6 Fan coil ile ısıtılan/soğutulan 

oda için bağımsız oda 
termostatı (sahada temin edilir)

I Kullanıcı arayüzü

TEKNİK ÖZELLİKLER

Destek ısıtıcı8. 

Isı eşanjörü coili9. 

Sıcak kullanım suyu boyleri10. 

Motorlu 2 yollu vana (sahada 11. 

temin edilir)

FCU1…3 Fan coil ünitesi (sahada temin 
edilir)

FHL1…3 Yerden ısıtma borusu
 (sahada temin edilir)
T Soğutma/ısıtma şalterli
 oda termostatı
 (sahada temin edilir)
I Kullanıcı arayüzü

Ünite1. 

Isı eşanjörü2. 

Pompa3. 

Kesme vanası4. 

Kolektör (sahada temin edilir)5. 

Bypass vanası (sahada temin edilir)6. 

Soğutma işlemi sırasında yerden ısıtma 11. 

borularının kesilmesi için motorlu 2 
yollu vana (sahada temin edilir)
Oda termostatının 12. 

etkinleştirilmesi için motorlu 2 
yollu vana (sahada temin edilir)

TEMSİLİ

TEMSİLİ
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EKHBH008AA*** EKHBX008AA*** EKHBH016AB*** EKHBX016AB***

İşlevi Yalnız ısıtma Isıtma + soğutma Yalnız ısıtma Isıtma + soğutma
Boyutlar YxGxD mm 922x502x361 922x502x361 922x502x361 922x502x361
Çıkan suyun sıcaklık 

aralığı

ısıtma °C 25~50* 25~55*
soğutma °C - 5~22 - 5~22

Boşaltma vanası evet
Malzeme Epoksi polyester kaplı galvanize çelik
Renk Doğal beyaz (RAL 9010)

FABRİKA MONTAJLI ISITICI kW kapasite adımları güç beslemesi

EKHBH(X)008AA3V3 / EKHBH(X)016AB3V3 3 1 1~/230V
EKHBH(X)008AA6V3 / EKHBH(X)016AB6V3 6 2 1~/230V
EKHBH(X)008AA6WN / EKHBH(X)016AB6WN 6 2 3~/400V
EKHBH(X)008AA6T1 / EKHBH(X)016AB6T1 6 2 3~/230V
EKHBH(X)008AA9WN / EKHBH(X)016AB9WN 9 2 3~/400V

EKHBH(X)008AA9T1 / EKHBH(X)016AB9T1 9 2 3~/230V

İÇ ÜNİTE

. İÇ ÜNİTE - DIŞ ÜNİTE

DIŞ ÜNİTE
ERHQ006AD ERHQ007AD ERHQ008AD

Boyutlar YxGxD mm 735x825x300

Nominal kapasite
ısıtma kW 5.75 6.84 8.43
soğutma kW 7.20 8.16 8.37

Nominal çekilen güç
ısıtma kW 1.26 1.58 2.08
soğutma kW 2.27 2.78 2.97

COP 4.56 4.34 4.05
EER 3.17 2.94 2.82

Çalışma sıcaklık aralığı
ısıtma °C -20~25
soğutma °C 10~43
kullanım suyu °C -20~35*

Ses gücü seviyesi
ısıtma dBA 61 61 62
soğutma dBA 63 63 63

Ses basıncı seviyesi
ısıtma dBA 48 48 49
soğutma dBA 48 48 50

Ağırlık kg 56
Soğutucu akışkan şarjı R-410A kg 1.7
Güç beslemesi 1~/230V/50Hz

Önerilen sigortalar A 20

Ölçüm koşulları: Isıtma Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Soğutma Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)
*35°C ve üzerinde destek ısıtıcı çalışması

ERHQ011A ERHQ014A ERHQ016A ERHQ011AW1 ERHQ014AW1 ERHQ016AW1

Boyutlar YxGxD mm 1.170x900x320 1.345x900x320

Nominal kapasite
ısıtma kW 11.2 14.0 16.0 11.32 14.50 16.05
soğutma kW 13.9 17.3 17.8 15.05 16.06 16.76

Nominal çekilen güç
ısıtma kW 2.46 3.17 3.83 2.54 3.33 3.73
soğutma kW 3.79 5.78 6.77 4.44 5.33 6.06

COP 4.55 4.42 4.18 4.46 4.35 4.30
EER 3.67 2.99 2.63 3.39 3.01 2.76

Çalışma sıcaklık aralığı
ısıtma °C -20~35 -20~35
soğutma °C 10~46 10~46
kullanım suyu °C -20~35* -20~35*

Ses gücü seviyesi
ısıtma dBA 64 64 66 64 64 66
soğutma dBA 64 66 69 64 66 69

Ses basıncı seviyesi
ısıtma dBA 49 51 53 51 51 52
soğutma dBA 50 52 54 50 52 54

Ağırlık kg 103 108 / 110 **
Soğutucu akışkan şarjı R-410A kg 3.7 2.95
Güç beslemesi 1~/230V/50Hz 3N~/400V/50Hz

Önerilen sigortalar A 32 20

Ölçüm koşulları: Isıtma Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Soğutma Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)
*35°C ve üzerinde destek ısıtıcı çalışması
** Donmaya karşı ilave korumaya sahip özel modeller mevcuttur ve model adlarının sonuna “8” rakamı yazılır (örn. ERHQ011AW18)

*Yedek ısıtıcı 15°C ila 25°C arasında çalışır
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DIŞ ÜNİTE
YALNIZ ISITMA ISITMA + SOĞUTMA

TEK FAZLI
Alt levha ısıtıcılı EDLQ011A6V3 EDLQ014A6V3 EDLQ016A6V3 EBLQ011A6V3 EBLQ014A6V3 EBLQ016A6V3

Alt levha ısıtıcısız EDHQ011A6V3 EDHQ014A6V3 EDHQ016A6V3 EBHQ011A6V3 EBHQ014A6V3 EBHQ016A6V3

Nominal kapasite
Isıtma kW 11.32 14.50 16.05 11.32 14.50 16.05
Soğutma kW 15.05 16.06 16.76

Nominal çekilen güç
Isıtma kW 2.54 3.33 3.73 2.54 3.33 3.73
Soğutma kW 4.44 5.33 6.06

COP 4.46 4.35 4.30 4.46 4.35 4.30
EER 3.39 3.01 2.76

Çalışma sıcaklık aralığı
Isıtma °C -15~35(1) -15~35(1)

Soğutma °C 10~46
Kullanım suyu °C -20~35 (2) -20~35 (2)

Ses gücü seviyesi
Isıtma dBA 64 64 66 64 64 66
Soğutma dBA 64 66 69

Ses basıncı seviyesi
Isıtma dBA 51 51 52 51 51 52
Soğutma dBA 50 52 54

Ağırlık kg 180 180
Soğutucu akışkan şarjı R-410A kg 2.95 2.95
Güç beslemesi 1~/230V/50Hz 1~/230V/50Hz

Önerilen sigortalar A 32 32

Ölçüm koşulları: Isıtma Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Soğutma Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)
(1) E(D/B)L* modelleri -20°C'ye ulaşabilir / E(D/B)L *6W1 modelleri -25°C'ye ulaşabilir, ancak kapasite garanti edilmez
(2) 35°C ve üzerinde destek ısıtıcı çalışması

YALNIZ ISITMA ISITMA + SOĞUTMA

ÜÇ FAZLI
Alt levha ısıtıcılı EDLQ011A6W1 EDLQ014A6W1 EDLQ016A6W1 EBLQ011A6W1 EBLQ014A6W1 EBLQ016A6W1

Alt levha ısıtıcısız EDHQ011A6W1 EDHQ014A6W1 EDHQ016A6W1 EBHQ011A6W1 EBHQ014A6W1 EBHQ016A6W1

Nominal kapasite
Isıtma kW 11.32 14.50 16.05 11.32 14.50 16.05
Soğutma kW 15.05 16.06 16.76

Nominal çekilen güç
Isıtma kW 2.54 3.33 3.73 2.54 3.33 3.73
Soğutma kW 4.44 5.33 6.06

COP 4.46 4.35 4.30 4.46 4.35 4.30
EER 3.39 3.01 2.76

Çalışma sıcaklık aralığı
Isıtma °C -15~35(1) -15~35(1)

Soğutma °C - 10~46

Kullanım suyu °C -20~35 (2) -20~35 (2)

Ses gücü seviyesi
Isıtma dBA 64 64 66 64 64 66
Soğutma dBA - - - 64 66 69

Ses basıncı seviyesi
Isıtma dBA 51 51 52 49 51 53
Soğutma dBA - - - 50 52 54

Ağırlık kg 180 180
Soğutucu akışkan şarjı R-410A kg 2.95 2.95
Güç beslemesi 1~/400V/50Hz 1~/400V/50Hz

Önerilen sigortalar A 32 32

Ölçüm koşulları: Isıtma Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Soğutma Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)
(1) E(D/B)L* modelleri -20°C'ye ulaşabilir / E(D/B)L *6W1 modelleri -25°C'ye ulaşabilir, ancak kapasite garanti edilmez
(2) 35°C ve üzerinde destek ısıtıcı çalışması

TEKNİK ÖZELLİKLER

. MONOBLOK
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EKSOLHWAV1

Boyutlar YxGxD mm 770x305x270

Isı eşanjörü
basınç düşümü kPA 21.5
maks. giriş sıcaklığı °C 110
ısı değişim kapasitesi W/K 1,400

Ortam sıcaklığı
maks. °C 35
min. °C 1

Güç beslemesi 1~/220-240V/50Hz

Güç beslemesi girişi iç ünite

EKRTW
EKRTR EKRTETS

(SEÇENEK)TERMOSTAT ALICI

Boyutlar YxGxD mm 87x125x34 87x125x34 170x50x28 3 m kablo uzunluğu
Ağırlık Net ağırlık g 215 210 125 65

Ortam sıcaklığı
Depolama °C -20~60 -20~60 -20~60 -20~60
Çalıştırma °C 0~50 0~50 0~50 0~50

Sıcaklık ayar noktası 

aralığı

Isıtma °C 4~37 4~37 - -
Soğutma °C 4~37 4~37 - -

Saat evet evet - -

Düzenleme fonksiyonu orantısal bant orantısal bant - -

SOLAR KIT

ODA TERMOSTATI

termostat - alıcı 
(kablosuz)

EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2

Su hacmi l 150 200 300 200 300
Maks. su sıcaklığı °C 85
Yükseklik mm 900 1,150 1,600 1,150 1,600
Çap mm 580
Destek ısıtıcı kW 3
Güç beslemesi 1~/230V/50Hz 2~/400V/50Hz
Boyler içerisinde kullanılan malzeme Paslanmaz çelik (DIN 1.4521)
Tank dışındaki malzeme Epoksi kaplı yumuşak çelik
Renk Doğal beyaz

Boş ağırlığı kg 37 45 59 45 59

EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2 EKHWET150A3V3

Montaj  Zemine Duvara
Su hacmi l 150 200 300 200 300 150
Maks. su sıcaklığı °C 75
Yükseklik mm 1,205 1,580 1,572 1,580 1,572 1,205
Çap mm 545 545 660 545 660 545
Destek ısıtıcı kW 3
Güç beslemesi 1~/230V/50Hz 2~/400V/50Hz 1~/230V/50Hz
Boyler içerisinde kullanılan malzeme Emaye kaplı çelik (DIN4753TL2)
Tank dışındaki malzeme Epoksi kaplı çelik
Renk Doğal beyaz (RAL 9010)

Boş ağırlığı kg 80 104 140 104 140 82

BOYLER
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A'DAN Z'YE  
SERVİS
Montaj veya ilk çalıştırma ile ilgili yardım mı istiyorsunuz? Teknik bir problemi çözmekte zorlanıyor musunuz? 
Bir telefonla ihtiyaç duyduğunuz yardımı alabilirsiniz.

DAIKIN,  

HER ZAMAN HİZMETİNİZDE

Daikin'a 
her zaman 
güvenebilirsiniz: 
size hizmet etmek 
için buradayız! 

6.
SERVİS



30

Kullanabileceğiniz ürün broşürleri şunlardır:

0C - 0M - 71Y - 0K6C - 0M - 0Y - 61K 34C - 11M - 0Y - 0K 20C - 97M - 41Y - 6K

THE INTELLIGENT WAY TO COMFORT

HEATING – DOMESTIC HOT WATER – COOLING

ECP_09-720.indd   1 09-01-2009   12:17:17

. ARAÇLAR

Teknik kataloglar

Ayrıca, müşterinizi AlthermaTM web sitesine de yönlendirebilirsiniz: www.altherma.eu

Daikin, müşterilerinize sistemi daha iyi anlatmak için bir seçim programı geliştirmiştir.

Son kullanıcı için klasör
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BUNU BİLİYOR 
MUYDUNUZ...
Daikin, ısı pompası 

konusunda 50 yıllık 

bir deneyime sahiptir 

ve her yıl konutlar ve 

ticari uygulamalar için 

bir milyondan fazla 

ısı pompası üretir. 



DAIKIN, GÜVENİLİR ORTAĞINIZ
Daikin, konutlar ve büyük ticari ve endüstriyel tesisler için iklimlendirme 
sistemleri konusunda uzmanlaşmıştır. Müşterilerinizin % 100 memnun 
kalması için elimizden gelen çabayı sarf etmekteyiz.

YÜKSEK KALİTELİ, YENİLİKÇİ ÜRÜNLER
Daikin'ın başarısının ardında sürekli olarak yenilikçi ve kaliteli 
teknolojiler üretme arzusu yatmaktadır. Tüm Daikin personeli, 
müşterilere doğru ve eksiksiz bilgi ve öneriler sunabilmeleri için sürekli 
olarak eğitilmektedir.

TEMİZ BİR ÇEVRE
Müşteriniz bir Daikin ürünü satın alarak çevreye de büyük katkıda 
bulunmuş olur. Müşterileriniz için konforlu sistemler üretilirken enerji 
tüketimi, ürün geri çevrimi ve atık azaltma konularına önem verilir. 
Daikin, eko tasarım prensiplerini katı şekilde uygular, böylece çevreye 
zararlı malzemelerin kullanımı sınırlandırılmış olur.

Bu yayın tamamen bilgilendirme 

amaçlıdır ve Daikin Europe NV adına 

bağlayıcı bir teklif oluşturmamaktadır. 

Daikin Europe NV bu yayının içeriğinin 

doğru ve eksiksiz olabilmesi için çaba 

göstermiştir. Ancak Daikin bu yayının 

içeriğinin ve bu yayında belirtilen 

ürünlerin (ve hizmetlerin) belirli 

bir amaca uygunluğu, doğruluğu 

veya güvenilirliği ile ilgili doğrudan 

veya dolaylı olarak herhangi bir 

garanti vermez. Teknik özellikler 

(ve fiyatlar) önceden bildirilmeksizin 

değiştirilebilir. Daikin Europe NV 

bu yayının kullanılması ve/veya 

yorumlanması ile ilgili doğrudan 

veya dolaylı herhangi bir kayıp veya 

zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. 

Tüm içeriği telif hakkı, © Daikin Europe 

NV'ye aittir.
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Daikin ürünlerinin dağıtıcısı:

Daikin Europe N.V.’nin Kalite Yönetim 
Sisteminin ISO9001 standardına uygunluğu 
LRQA tarafından onaylanmıştır. ISO9001 
tasarım, geliştirme, üretim ve ürünle ilgili 
hizmetleri kapsayan bir kalite güvencesidir.

ISO14001, insan sağlığını ve çevreyi 
faaliyetlerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin 
olası etkilerine karşı korumak ve çevre kalitesinin 
korunması ve geliştirilmesine yardımcı olmak 
amacıyla etkin bir çevre yönetim sistemi 
uygulamaktadır.

Daikin üniteleri, ürün güvenliğini garanti altına 
alan Avrupa yönetmeliklerine uygundur.

Daikin Europe N.V., Klimalar (AC), Sıvı 
Soğutma Paketleri (LCP) ve Fan Isıtıcılı 
Üniteler (FC) için Eurovent Belgelendirme 
Programına katılmıştır; belgelendirilmiş 
modellerin onaylı bilgileri Eurovent Dizininde 
listelenmiştir. Multi üniteler Eurovent tarafından
2 iç ünite kombinasyonuna kadar onaylanmıştır.

Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve 
Daikin Europe N.V.’yi bağlayıcı bir teklif niteliği 
taşımaz. Daikin Europe N.V. bu broşürün içeriğini 
bilgisi sınırları dahilinde derlemiştir. Burada 
belirtilen içeriğin, ürünlerin ve hizmetlerin belirli 
bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğruluğu ve 
güvenilirliği ile ilgili açık veya dolaylı herhangi 
bir garanti verilmez. Teknik özellikler önceden 
uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin 
Europe N.V., bu broşürün kullanımı ve/veya 
yorumlanmasından doğan veya bununla ilişkili 
doğrudan yada dolaylı herhangi bir hasar için en 
geniş anlamıyla herhangi bir sorumluluk kabul 
etmemektedir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin 
Europe N.V.'ye aittir.

Daikin’ın klima, kompresör ve soğutucu akışkan 
üreticisi olarak pazardaki eşsiz konumu çevre 
konularıyla yakından ilgilenmesini sağlamıştır. 
Yıllar boyunca Daikin çevre üzerinde çok az 
etkisi olan ürünler üretme konusunda bir lider 
olma amacını taşımıştır. 
Bu zorluk çeşitli ürünlerin ekonomik tasarımını 
ve geliştirilmesini ve enerji korunması ve atık 
azaltılmasını kapsayan bir enerji yönetim 
sistemini gerektirmektedir. 

Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende, Belçika
www.daikin.eu
BTW: BE 0412 120 336
RPR Oostende


